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 سلســـــــــــلة الســـــــالم جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 

خصائص السكان )الخصائص  –مناطق تركز السكان  –)صفات السالالت  -: 2ص

 .()معدل المواليد والوفيات(( الديموجرافية

 التركيب العمري(. –معدل الزيادة الطبيعية ) -: 3ص

 الخصائص الصحية(. –)الخصائص التعليمية  -: 4ص

 قوة العمل(. –)الخصائص االقتصادية  -:5ص
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 مـالسلســـــــــــلة الســــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 سالالت البشريةالصفات العامة لل

 مليار نسمة 6.8حوالي  2009عدد سكان العالم عام 

 نسبهم انف الشفاه الشعر العين البشرة الساللة / صفاتها

40   اسود مسترسل منحرفة صفراء الصفراء )المغولية(
% 

50  رفيعة متموج  بيضاء وردية البيضاء )القوقازية(
% 

10 عريضة ظةغلي اجمد  سوداء داكنة السوداء )الزنجية(
% 

زنجية قصيرة القامة وهي مجتمعات بدائية لم تختلط بغيرها من   النقية
 السكان وفي طريق االنقراض.

  االستراليون االصليون وغيرها. –الهنود الحمر  –االسكيمو 
 اقسام السالالت

 مع دراسة القارات

 مناطق تركز السكان

 السهول الفيضية الخصبة -1

 السهول الساحلية -2

 كبرىالمدن ال -3

 بم تفسر

 يتركز السكان في المدن الكبرى بحوالي نصف سكان العالم.

 وفرة فرص عمل. -1

 وفرة الخدمات المتنوعة. -2

 وفرة المناطق الصناعية التي تجذب عمال الريف. -3

 خصائص السكان

 الديموجرافية )ومعدل المواليد ومعدل الوفيات التركيب العمري والنوعي(. -1

 التعليمية. -2

 الصحية. -3

 ة.االقتصادي -4

 أوال الخصائص الديموجرافية

 معدل المواليد والوفيات
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 مـالسلســـــــــــلة الســــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

  في االلف على مستوى العالم  8تصل معدل الوفيات الى 

  في االلف في الدول المتقدمة  7اقل من 

 11 .في االلف في الدول النامية والفقيرة 

 بم تفسر 

 ارتفاع نسبة المواليد (1

 انتشار االمية والفقر في معظم دولها -1

 الزراعة البدائية والرعياالعتماد على  -2

 انتشار العادات والتقاليد السلبية مثل كثرة االنجاب. -3

 ارتفاع نسبة الوفيات (2

 زيادة عدد كبار السن -1

 قلة الوقاية الصحية -2

 كثرة التلوث -3

 سوء مستوى السكن -4

 سوء التغذية -5

 سوء الرعاية الصحية -6

 انتشار االمراض -7

 الجفاف(. –كثرة الكوارث الطبيعية )الزالزل  -8

 لزيادة الطبيعيةمعدل ا

 حاالت لمعدل الزيادة الطبيعية 3

 يصبح معدل الزيادة الطبيعية = صفر. -: معدل المواليد = معدل الوفيات -1

 يصبح معدل الزيادة الطبيعية مرتفعا. -: معدل المواليد < معدل الوفيات -2

 يصبح معدل الزيادة الطبيعية منخفضا. -: معدل المواليد > معدل الوفيات -3

 لعمريالتركيب ا

 فئات 3نقسمهم الى 

 سنة(. 15فئة صغار السن )اقل من  -1

 .%40نسبتهم في الدول النامية 

 -صفاتهم: 
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 مـالسلســـــــــــلة الســــــ جتماعيةالدراسات اال

 الصف الثالث اإلعدادي

 .غير منتجة (1

 تعليم(. –غذاء  –ملبس  –تكلف ميزانية الدولة تكاليف عالية من )رعاية صحية  (2

 سنة(. 64 – 15فئة متوسطي السن ) -2

 نسبتهم متقاربة بين دول العالم المختلفة.

 -صفاتهم: 

 .فئة منتجة 

 فأكثر(. 65) فئة كبار السن -3

  -بم تفسر: 

 مرتفعة في الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية  نسبة كبار السن

 لتقدم في مجاالت الصحية والتعليمية.بسبب ا

 -صفاتهم: 

 .غير منتجة 

 التركيب النوعي )غير مقرر( قراءة فقط

 ناث.هو الفرق بين الذكور واال

 لخصائص التعليميةاثانيا 

 .تنخفض االمية في الدول المتقدمة وترتفع في الدول النامية 

  95تصل نسبة المتعلمين في الدول المتقدمة الى%. 

 العادات والتقاليد في بعض دول العالم تؤثر على معدل التعليم خاصة في االناث 

 الخاطئة.بعض الدول تحترم المرأة في التعليم حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات  (1

 الزواج المبكر لإلناث. (2

 ثالثا الخصائص الصحية

 معادلة صحية

  الطبيةزيادة عدد األطباء = زيادة الرعاية 

  الطبيةتتناسب عدد األطباء تناسبا طرديا مع الرعاية. 

 .كلما زاد عدد األطباء زادت الرعاية الطبية والعكس صحيح 

 -اقسام:  3اقسام الرعاية الطبية 

 طبية فائقة.دول ذات رعاية  -1
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 الصف الثالث اإلعدادي

 دول ذات رعاية طبية مرتفعة. -2

 دول ذات رعاية طبية منخفضة. -3

 رابعا الخصائص االقتصادية

 -تختلف الخصائص االقتصادية لسكان العالم وفقا ل: 

 تنوع األنشطة التي يقوم بها السكان في كل دولة -1

 دخل السكان -2

 اقسام العالم من حيث الدخل

 دول ذات دخل اقتصادي مرتفع -1

 ان في المدن ذات مستويات معيشة مرتفعتركز السك. 

 يعتمدون على الصناعات والخدمات ويستهلكون كميات كبيرة من الطاقة. 

 دول ذات دخل اقتصادي فوق المتوسط -2

 .تعتمد على األنشطة التقليدية والتصنيع النامي

 دول ذات دخل اقتصادي اقل من المتوسط -3

 طة األخرى.واألنشتعتمد على التصنيع والتنمية االقتصادية 

 منخفض زراعي دول ذات دخل اقتصادي -4

 معظم السكان يعيشون على الريف ويعتمدون على الزراعة.

 قوة العمل

في الدول  %10واقل من  %80تصل نسبة قوة العمل في مجال الزراعة في الدول النامية الى 

 المتقدمة.

المتقدمة والغنية مقارنة  الصناعة والخدمات المرتبطة بها في الدول يتزداد نسبة العاملين ف

بالدول النامية التي يعمل سكانها بالزراعة وغيرها من النشاطات االولية والثانوية مثل )الصيد 

 قطع األشجار(. –الرعي  –


